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KOMUNIKATY

Jarmark Fizyczny 2006
28 września 2006 r., czwartek
 Otwarcie Jarmarku Fizycznego 2006 – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, ul. Reymonta 19 (sala A, godz. 9:00)
Wstępny program
Godz. 9:15. Pokazy doświadczeń zakwalifikowanych do finału VI Ogólnopolskiego Konkursu na Doświadczenia Pokazowe z Fizyki (VI OKDPF)
Godz. 17:15. Specjalne Konwersatorium Oddziału Krakowskiego PTF
 Ogłoszenie wyników VI OKDPF
 Pokazy doświadczeń w wykonaniu laureatów
 Przyznanie Nagrody Publiczności
 Dzień Otwarty Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk im. Henryka
Niewodniczańskiego (zob. http://www.ifj.edu.pl, tel. 012-6628321)
29 września 2006 r., piątek – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 Wykłady popularnonaukowe dla uczniów gimnazjum i liceum
 W gmachu Instytutu Fizyki UJ oraz w namiotach przed IF UJ będą się odbywać interaktywne pokazy z fizyki i informatyki stosowanej zorganizowane
przez naukowców z AGH, UJ, PK, AP oraz I Gimnazjum im. J. Browna z Dąbrowy Tarnowskiej (wyróżnienie PTF za 2005 rok)
30 września 2006 r., sobota
 W Instytucie Fizyki UJ odbędą się wykłady dla nauczycieli fizyki
Sesję dydaktyczną poprowadzi dr Zofia Gołąb-Meyer.
Pełny program z dokładnymi tytułami referatów zostanie podany w terminie
późniejszym.
Rezerwację miejsc na wszystkie wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzić od l IX 2006 r. mgr Maria Turowska
Sekretariat Zakładu Inżynierii Nowych Materiałów, Instytut Fizyki UJ,
pok. 323, tel. 012-6635825, e-mail: turowska@netmail.if.uj.edu.pl
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Bezpieczniej z prądem

W styczniu 2006 roku Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej oraz Spółki Dystrybucyjne rozpoczynają kolejną edycję ogólnopolskiego programu „Bezpieczniej z prądem”, którego celem jest podnoszenie
świadomości bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych wśród dzieci
i młodzieży oraz promowanie bezpiecznego, ekologicznego i racjonalnego
użytkowania energii elektrycznej.
Tegoroczną edycję rozpoczynają konkursy dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. Organizatorzy przygotowali zarówno konkurs plastyczny, jak i plastyczno-literacki pt. „Jak bezpieczny i pożyteczny jest prąd”. Z myślą o uczniach
gimnazjów odbywać się będzie także konkurs komputerowy na przygotowanie
projektu strony przedstawiającej propozycję nowego działu portalu edukacyjnego
www.MojaEnergia.pl. Podobnie jak w ubiegłych latach, konkursy będą przebiegały w dwóch etapach: regionalnym (od 16 stycznia do 10 kwietnia br.) oraz ogólnopolskim, którego finał odbędzie 25 maja 2006 r. Nagrody w etapie ogólnopolskim otrzymają nie tylko zwycięzcy, ale także szkoły, do których uczęszczają.
Wszelkie informacje na temat konkursu oraz całego programu, a także materiały
edukacyjne powstałe w ramach poprzednich edycji programu, dostępne są na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (www.ptpiree.pl/ptpiree) i w portalu edukacyjnym www.MojaEnergia.pl.
Zachęcamy Państwa do śledzenia przebiegu programu „Bezpieczniej z prądem”, a przede wszystkim do aktywnego włączenia się w podejmowane inicjatywy, gdyż, jak wskazują wyniki badań, prowadzenie tego typu akcji korzystnie
wpływa na zmniejszenie ilości porażeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem energii elektrycznej, a w konsekwencji zwiększania bezpieczeństwa zarówno dzieci, jak i dorosłych, co jest nadrzędnym celem podejmowanych przez organizatorów działań.
Dodatkowe informacje:
Olga Fasiecka (PTPIREE), tel. (061) 846 02 06, fasiecka@ptpiree.pl
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Projekt UE
Mentoring poprzez IT
Alicja Wiśniewska

Projekt realizowany przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL, będącej częścią strategii Unii Europejskiej w zwalczaniu dyskryminacji
na rynku pracy, realizuje projekt pn. „Mentoring poprzez IT”. Projekt realizowany
jest na skalę europejską z partnerami krajowymi i zagranicznymi, m.in. z Wielkiej
Brytanii, Włoch, Słowacji i Portugalii. Obecnie prowadzimy REKRUTACJĘ osób,
które chciałyby wziąć udział w naszym projekcie badawczym.
Rekrutacja prowadzona będzie oddzielnie w dwóch kategoriach wiekowych
(płeć kandydata nie ma znaczenia). Pierwszą kategorię będą stanowić osoby młode, wchodzące na rynek pracy; drugą osoby powyżej 50. roku życia, z wieloletnim
doświadczeniem zawodowym. Dla każdej z tych grup stworzone zostały oddzielne
kryteria rekrutacji. Wynikają one z założeń projektu.
Rezultatem projektu „Mentoring poprzez IT” będzie opracowanie i napisanie
oprogramowania komputerowego służącego transferowi wiedzy.
Oprogramowanie będzie składało się z trzech podstawowych modułów:
 rekrutacyjnego
 edukacyjnego
 mentoringowego
Więcej na stronie: www.mentoring.4pl.pl

